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 الّدرس األّول : سورة الّنبأ

 

 
 .الحفظ  الجّید للّسورة -

 

 معاني المفردات : -
 شرحها الكلمة شرحها الكلمة

 ملتفة االشجار ألفـافـًا ،یوم البعثیوم القیامة الّنبأ العظیم
 لھ وقت محّدد میقاتا فراشا -ذلوال مھادًا
 ُبوق الّنفخ الصُّوِر ركائز تثبت األرض أوتادًا
 ُمعـــدًَّة ِمرَصادًا راحة ألجسادكم ُسباتًا
 طویلةُمّدة  البثیَن أحقابًا ساتًرا لكم كاللباس لباسًا

 شرابًا حارًا حمیمًا سماوات قویَّات سبعًا شدادًا
 )ًا(قیحصدیدًا غسَّاقـًا شمسًا ُمضیئٍة ِسراجًا وھاجًا
 نساء الجّنة كواعب أترابا السُّحب الُمعّبأة الُمعصرات

 مملوءة صافیة ِدھاقًا ُمتدفـّقًا غزیرًا َثجاجًا

 

 :  ورةالعام للّسالمعنى  -
 اس.بعث الّن قدرة اهللا تعالى على -
 الة على قدرتھ.آیات اهللا الّد -
 االستعداد لیوم البعث. -
 حقیقة البعث. -

 ما ُترِشُد إلیھ السُّورة : -
 بالبعث فُمصدِّقٌ وُمكذٌِّب ؛اختالف ُكفار قریش فیما بینھمبیان  -

 .بعد الموت 
 لقھتجّلیات قدرة وعظمة اهللا تعالى في عجائب خإلى الّتنویھ  -
 و بدیع صنعھ .  
 القیامة میقات محّدد ال یتقّدم وال یتأّخر. لـیوم -
 بعض المشاھد العظیمة لیوم القیامة. ذكر -
 عاقبة المكّذبین بیوم الحساب إلى جھّنم وساءت مصیرا. -
الجزاء من جنس العمل،أعمال العباد ُمسّجلة و سُیجازون  -

 بھا.
 دعوة للرجوع إلى الّلھ تعالى قبل فوات األواِن. -
 ة حین ال ینفع الّندم .ندم الكفار یوم القیام -

 الّدرس الّثاني : اإلیمان بالیوم اآلخر
ازمًا جھو أن ُیؤمن العبد إیمانًا  معنى اإلیمان بالیوم اآلخر -1

سیبعثھم  بأّن ھناك حیاة أخرى بعد ھذه الحیاة الّدنیا، و أّن الموتى
 الّلھ و ُیحسابھم فإّما جّنة وإّما نار. 

 الفصل األّول

 الّرابعة للّسـنة اإلسالمية الـتـّربية دروس الُمغـْــني في

   2019/2020 المتوّسط الّتـعليم من 
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ن ھو الّركن الخامس من أركاحكمھُ وحقائقھ ( مشاھده) : -2

دار اإلیمان وھو أساس من أُسس تثبیت عقیدة الُمسلم و علیھ م
 استقامة اإلنسان.

 متناثر الّنجو  - انشقاق الّسماء -  من مشاھد یوم القیامة

 .األرض تصادم الكواكب و زلزلة  - و تبعثرھا 

 مراحل الیوم اآلخر -3
 أّول منازل اآلخرة. القبر : -

 إحیاء الموتى وبعثھم . البعث : -

 جمع الخالئق في أرض المحشر . الحشُر: -

بیاء، المالئكة، األرض، الجوارح، األن إقامة الّشھود : -
 الّصحائف

 حساب الّناس على أعمالھم . الحساب : -

 بھ ُتوزن أعمال الّناس . المیزان: -

  ، فھالٌك جسٌر ممدوٌد على الّنار یمرُّ علیِھ النَّاُس :الّصراط  -
 أو نجاٌة.

 اإلیمان بالیوم اآلخر  وآثار ثمرات -4
 لجزاء.اتثبیت العقیدة واإلیمان بالعدالة اإللھیة الُمطلقة في  -
 إدراك غایة خلق اإلنسان واستخالفھ في األرض. -
 تزكیة الّنفس حیث تضعف دوافع الّشر وفعل الُمنكرات. -
لّصالح، اؤمّن الموقن بیوم القیامة یستعّد لھا بزیادة العمل الم -

 وااللتزام بھ ، واجتناب الّسیئات.
ة من الفوز الحقیقي ھو نیل رضوان اهللا ودخول الجّنة والّنجا -

 الّنار.

 الّدرس الّثالث : الحجُّ احكاُمُھ و ِحَكُمُھ
 تعریف الحّج -1

 مّرة. القصُد، قصَد الّشيَء أو فعلھ مّرة بعد  لغة :

 مكاٍنقصَد بیت اهللا الحرام ألداء مناسك الحّج في  اصطالحا :
 معلوٍم و في وقٍت معلوٍم .

 فرٌض على كّل مسلٍم و ُمسِلَمٍة. ُحكُم الحّج -2

 ّیة االستطاعة المال –الُبلوغ  –العقل  –اإلسالم   ھُشروُط -3
 ُوجود الَمْحَرم. –الّصحّیة و 

 مواقیتھ -4
 ّتشریقشّوال  إلى غایة أیام ال 01من  یبدأ وقت الحج الّزمانّیة :

 من شھر ذي الحّجة.)  13، 12، 11 (
قرُن  -یَلْمَلْم  –الُجْحـَفة  –ذو الُحَلْیَفة  –مّكة المكّرمة  المكانّیة :

 ذاُت ِعرق. -المناِزل 

 أنواع الحّج -5
 لحّج.انّیة الحّج وحده ثّم العمرة بعد أداء مناسك  اإلفراد : -

 عمرة وحدھا ثّم الحّج .نّیة ال الّتمّتع : -

 . نّیة الحّج و العمرة معًا بعد یوم الّترویة الِقراُن : -

 أركان الحّج -6
مانّیة ھو نّیة الّدخول في الحّج وفق المواقیت الز اإلحراُم : -

 والمكانّیة.
ا ھي سبعُة أشواٍط ُیؤتى بھ : الّسعي بین الّصفا والمروة -

 ابتداًء بالّصـفا و انتھاًء بالمروة .

من ذي  09طیلة الیوم  ھو الحضور فیھا بعرفة: وقـُـوفلا -

 الحّجة بعد طلوع الّشمس إلى مابعد الغروب بوقت یسیر  .

 ھو الطواف الذي یعُقب الوقوف بعرفة بعد طواُف اإلفاضة : -
و برى، وحلق الّرأس أـُدي و رمي جمرة العقبة الكـنحر الَھ

 قصیر.ـالّت

لمیقات اإلحرام من ا -یاب الَمخیطة الّتجرّد من الّث - واجباتھ  -5

عد بصالة ركعتین  -طواف القدوم  -الّتلبیة  - لمكاني الُمخّصصا
العید  المبیت بمنى ثالث لیال بعد یوم -النزول بمزدلفة  -الّطواف 

 رمي الجمرات ... -
فر تقلیم األظا -قص الّشعر  -الصید البّري المأكول  - حرماتھم -6

  ..عقد الّزواج - و نباتھاأقطع أشجار مكة  - استعمال العطر -
 من ِحكم الحج -7

 ظھار و تحقیق الُمساواة بین الُمسلمین في أبھى صورھا. إ -
 .م االمتثال ألمر اهللا بأداء الّركن الخامس من أركان اإلسال -
 الحّج مدرسة ُتدّرب على الّصبر و الّتواضع و الّتنظیم  -

 و الّتسامح و اإلنفاق في سبیل اهللا.
 لوحدة بینھم.الّتعارف بین الُمسلمین و تعمیق الّشعور با -
ة طمعا اإلقبال على اهللا بقلوب طاھر الّتجرد من زینة الّدنیا و -

 في مغفرتھ و دخول جّنتھ.

 یفیة أداء مناسك الحّجك -8
 ُم الحاّج من المیقات.ُیحِر -

 .یّتجھ للبیت فیطوف سبعة أشوط (طواف القدوم) -

  یصّلي ركعتین عند مقام سّیدنا إبراھیم و یشرب من زمزم. -

 فا و المروة سبعة أشوط مبتدًئا بالّصفا.یسعى بین الّص -

من ذي الحّجة إلى منى و یظّل بھا إلى  08یذھب في الیوم  -

 أن ُیصّلي الفجر.

من ذي الحّجة یّتجھ إلى عرفة للوقوف بھا  09في الیوم  -

 وُیصّلي بھا صالتي الّظھر و العصر جمع تقدیم و قصرًا.

 المغرب بعد غروب الشمِس یتوّجھ إلى مزدلفة فیصلي بھا -

 و العشاء جمع تأخیر، یجمع بھا حصیات الّرمي .  

ى لرمي َنقبل شروق شمس یوم العید(الّنحر) یغادرھا إلى ِم -

 ًا في كّل رمیة.بِّرجمرة العقبة بسبع حصیات ُمك

 اضةذبح الھديَ ویتحّلل،ثم یّتجھ إلى مّكة لیطوف طواف اإلفی -

 یة.یعود إلى منى فیبیت بھا ویرمي الجمرات الُمتبّق -

 یعود إلى مّكة لیطوف طواف الوداع. -
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 أخالقي في أسرتي رس الّرابع : من آدابي والّد
 االحترام-1

رٍد وإعطاء كّل فھو إظھار التقدیر ألفراد األسرة  تعریفھ :  -أ

 القیمة و المكانة التي یستحقھا.
 كیفیة تطبیق االحترام مع أفراد األسرة  -ب

 قدیر الوالدین و تعظیم مكانتھما و طاعتھما .ت -
 ھم.االساءة ل ھم وتقدیر اإلخوة  و تجّنب ظلمھم  وا حتقار -
ممارسة الحوار الھادف القائم على تبادل األفكار و  -

 .احترام الّرأي الُمخالف
 أفة بالّصغیر.الكبیر و الّر احترام و تقدیر -

 الّرفق -2

 ألسھِل، ِلیُن الجانب بالقول والفعِل، و األخِذ باھو  تعریفھ :  -أ

 و ھو ضّد العنف.
 من صور الّرفق في األسرة  -ب

 . فقة بجمیع أفراد األسرةالّرحمة و الّش -
 .خاّصة عند كبرھماحسُن معاملة الوالدین  -
 تجّنب أشكال الّسلوك العنیف سواء بالقول أو الفعل . -
ى الُمعاملة بلطٍف، وَبـذُل المعروف لھم، و الصَّبر عل -

 .أخطائھم 
 عدم ُمطالبتھم بما ھو فوق طاقتھم. -

 الموّدة و الّرحمة -3

األسرة  المحّبة و الّشفقة بین أفرادُیقَصُد بھما   : ھماتعریف  -أ

 لیتعاونوا على تحقیق سعادتھا و استقرارھا.
 الّسلوكات الّدالة على الموّدة و الّرحمة  -ب

 ُحْسُن الّتعامل مع أفراد األسرة . -
 الّرأفة بالّصغار و العْطُف علیھم. -
 .تباُدل الھدایا و تقدیم الخَدَمات ِبُلْطٍف و إحساٍن -
 مع أفراد األسرة.الصِّدُق و الّصراحة  -
 اإلصغاُء إلى نصائح و توجیھات الوالدین. -

 االستئذان -4

، و في طلُب اإلذِن في الدُّخوِل على أفراِد األسرة  : ھتعریف  -أ

 .استعمال أشیائھم الخاّصة
 االستئذان مع أفراد األسرةكیفیة تطبیق    -ب

استئذان الوالدین قبل الّدخول علیھما، وتجّنب مع  -
 أوقات الّراحة .یزعجھما خاّصة في 

 اسئذان إخوتي و أخواتي قبل الّدخول علیھم في غرفھم. -
 مرات والعودة مرة أخرى إن لم یجبني أحد. 3االستئذان  -
 طلب اإلذن من الوالدین عند الخروج وعدم الّتأخر -

 في الرُّجوع.
ھتیھ عدُم الُوُقوِف ُمقاِبل الباب، بل الوقوف على أحِد ج -

 .الُیمنى أو الُیسرى

 أولو العزِم من الرُّسل:  خامسس الالّدر
 رّدد.اإلرادة الّصلبة و الِجدُّ و اّتخاذ القرار بال ت العزم  

لّصفة امجموعة من الّرسل اختارھم اهللا و منحھم ھذه  أولو العزم 

ّدعوة إلى اهللا ، العظیمة نَظرًا لَجَلِدِھم و َصبِرِھم و تحّملھم مشاقَّ ال
 اتھم على الحّق.و یقینھم في اهللا تعالى و ثب

 -علیھ الّسالم -نوح سّیدنا مواقف من حیاة  -1
 � ��ل � ����  : قومھمع  

 
 ]37-36[��رة ��د � 

ُق أّنھ سُیغِر –علیھ الّسالم  –إلى سّیدنا نوح  أوحى اهللا -
 الكافرین من قومھ.

 أمَرُه اهللا أن یصنع الّسفینة، فاستجاب ألمر رّبھ. -
 ا.َر منُھ قومھ ألّنھ یصنعھا وھم في یابسة ال بحَر فیھسِخ -
ع في یقینھ المطلق بنصر اهللا جعلھ ال یتأّثر بھم  و ال یتراج -

 تنفیذ أمر رّبھ.

 : ��ل � ����  مع ابنھ :

 
 ]43-42[��رة ��د � 

 معزول لیركب معھ. نادى نوح ابنھ الذي كان في مكاٍن -
صعوده ألعلى الجبل  رفض ابنھ الّركوب ُمتوھِّمًا أّن -

 یھ.ـسُیـنِج
 قضى اهللا أمره فكان ابنھ من الُمغَرقین. -

 الِعبُر الُمستفادة من قصة سّیدنا نوح
اج الیقین باهللا و قّوة اإلیمان یجعالن الّثبات و الّصبر ت -

 خصالك.
 تقدیُم حّب و طاعة اهللا على حّب األبناء. -
 الھدایة بید اهللا وحده. -
 .لح من البیئة الّصالحةقد یأتي الولد غیر الّصا -
 ّصالح.ال ینفُع اإلنسان یوم القیامة نسبھ و قرابتھ بل عملھ ال -

 -علیھ الّسالم - إبراھیم سّیدنا واقف من حیاةم -2
 � ��ل � ����  :أبیھ آزرع م

 
���م[

�
 ]�74  ��رة ا�

ان كان والد سّیدنا إبراھیم الخلیل من عبدة األصنام ، بل ك -
 .ھاممن ینحتھا و یبعی

 بكّل أدٍب و ُلطٍف ،أراد  سّیدنا الّنصح ألبیھ فخاطبھ  -
 .}یـآ أبِت  {فقال : 

ي المھد سِخر و تھّكم القوم منھا، لكنّ اهللا أنطق سّیدنا عیسى ف -
 . عن شرف أّمھفدافع 
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 � ��ل � ����  :ابنھ و زوجتھ مع 

 
ا��� [  ]�37  ��رة إ��

ّرة لرّبھ فترك ابنھ و ق -علیھ الّسالم - ابراھیماستجاب  -
 .عینھ و زوجتھ وحیدین في صحراء ال ماء فیھا و ال نبات

حراء یقین ابراھیم الخلیل باهللا جعلھ یتركھما في تلك الّص -
 الموحشة.

 -علیھ الّسالم  - إبراھیمستفادة من قصة سّیدنا الِعبُر الُم
 الّشرك باهللا من أعظم الّذنوب والكبائر -
 اإلحسان إلى الوالدین و بّرھما. -
 .األدب و الّلطف في الحوار -
 االستجابة و االمتثال  ألمر اهللا. -
 الّیقین باهللا یزرع االطمئنان في قلب المؤمن. -

 -معلیھ الّسال- موسىسّیدنا  مواقف من حیاة  -3
 � ��ل � ����   غرق فرعون و جاة موسى وأصحابھن

 
��اء[��رة 

ّ
 ]66-�61  ا��

و قومھ  -علیھ الّسالم –بالرغم من أّن سّیدنا موسى  -
صاروا بین  عدّو قادم ( فرعون) و بحٍر ھائج ال مفّر 

 .منھ ، إّال أّنھ كان على یقین بنصر اهللا
 -علیھ الّسالم  - موسىالِعبُر الُمستفادة من قصة سّیدنا 

 الّثبات و التّوكل على اهللا سبیل للّنجاة. -
 الّیقین بالّلھ مفتاح الفرج. -
 .صا )َأمُر اهللا بین الكاف و الّنون (معجزة شّق البحربالع -
 ھالك فرعون الُمتجّبر و حفظ جسده عبرة للّناس. -

 - علیھ الّسالم - عیسى سّیدنا مواقف من حیاة -4
 ��ل � ����� ھو یتكّلم في المھدو  - علیھ الّسالم - عیسىسیدنا 

 
 ]�29  ���� [��رة 

ائمة عن صلّما  ُقِذفت الّسّیدة مریم البتول بالـّزنا  وكانت  -
ھد الكالم ، أشارت إلى سّیدنا عیسى علیھ الّسالم في الم

 لیتكّلم.
 
 

 
 � ���ل � ���    و الحواریون -علیھ الّسالم  -سّیدنا عیسى 

 
 ]�52  آل ��ان[��رة 

الم بنو اسرائیل لم یتأّثر سّیدنا عیسى علیھ الّس لّما انحرف -
 .تمّسك بإیمانھ باهللا تعالىبكثرة الُمنقلبین، بل 

 دعا كّل من یِقُف موقفھ إلى االنضمام لصّف المؤمنین. -
انضّموا تأّثر الحواریون بھذا الموقف الّثابت و الّیقین باهللا ف -

 .صرة الحّقإلیھ و أصبحوا من أنصاره و أعانوه على ُن
 –علیھ الّسالم  -عیسى الِعبُر الُمستفادة من قصة سّیدنا 

من دون أب معجزة تدّل على  –علیھ الّسالم  –میالد عیسى  -
 .قدرة اهللا تعالى 

 ات.اإلیمان باهللا  قّوة تتجاوز بھا أصعب المواقف و الّتحدی -
 .ًاو الّثبات یقلب الُعسر ُیسر من صعوبات الحیاة االبتالء  -
 .خوٌف علیھم و ال ُھم یحزنونأنصار اهللا ال  -
 ھو عبد اهللا و رسولھ. -علیھ الّسالم –عیسى  -

 

 @  مواقف من حیاة سّیدنا محمّد -5

 � ��ل � ����   لّرسول صلى اهللا علیھ و سّلم في غار ثورا

 
 ]�40 ا�ّ����[��رة 

نيٌّ ، أّنھ غوسلم علیھ اهللا صلى رسولھ أصحاَب اهللا من إعالٌم -
 .عنھم 

ي لنصره لرسولھ حین أخرجھ الكفار ف لھم  من اهللا ٌرتذكی و -
 ة إلى غار ثور ھو و أبو بكر.كثرتھم من مّك

 @محمد الِعبُر الُمستفادة من قصة سّیدنا 
 اهللا و حده المتكّفل بحفظ دینھ والّناصر لنبّیھ. -

 باهللا و عزمھ جعلھ  متأّكدا بنصره @یقیُن الّرسول -
 .و في كثرة بالخارجو ھو في غار ثور مع صاحبھ و العد 

 یبعث الّسكینة والطمأنینة في القلب.الّتوكّل على اهللا  -
  .من دافع لتكون كلمة اهللا ھي العلیا فھو في حفظ اهللا -
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 الّدرس األّول : مقّومات دین اإلسالم

 

َبْينََام َنْحُن  [ : َقاَل  –اهللا عنُه رِيضَ  -عن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب 

َم َذاَت َيْوٍم، إِْذ َطَلَع َعَلْينَا  ِعنَْد َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َعِر، َال ُيَرى َعَليِْه  َرُجٌل َشِديُد َبَياِض الثِّيَاِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ

َفِر، َوَال َيْعِرُفُه ِمنَّا َأَحدٌ  ، َحتَّى َجَلَس إَِىل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َأَثُر السَّ

يِْه َعَىل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأْسنََد ُرْكَبَتيِْه إَِىل ُرْكَبَتيِْه، َوَوَضَع َكفَّ

ِين َعِن اِإلْسالمِ «َفِخَذْيِه، َوَقاَل:  ُد َأْخِربْ ، َفَقاَل َرُسوُل »َيا ُحمَمَّ

اِإلْسالُم َأْن َتْشَهَد َأْن َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ « اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:

َالَة،  ًدا َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُتِقيَم الصَّ َوَأنَّ ُحمَمَّ

َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَحتُجَّ اْلَبْيَت إِِن اْسَتَطْعَت إَِليِْه  َوُتْؤِيتَ الزَّ

ُقُه، »ْقَت َصدَ «، َقاَل: »َسبِيًال  ، َقاَل: َفَعِجْبنَا َلُه َيْسَأُلُه، َوُيَصدِّ

ِين َعِن اِإليَامنِ «َقاَل:  َأْن ُتْؤِمَن بِاهللاِ َوَمَالِئَكتِِه «، َقاَل: »َفَأْخِربْ

هِ  ِه َوَرشِّ ، »َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْليَْوِم اآلِخِر، َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْريِ

ِين َعِن اِإلْحَسانِ «: ، َقاَل »َصَدْقَت «َقاَل:  َأْن «، َقاَل: »َفَأْخِربْ

ُه َيَراكَ  ْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ ، َقاَل: »َتْعُبَد اهللاَ َكَأنََّك َتَراُه، َفإِْن َمل

ِين َعِن ال« اَعةِ َفَأْخِربْ وُل َعنَْها بَِأْعَلَم ِمَن َما املْسؤ«، َقاَل: »سَّ

اِئلِ  ِين َعْن «، َقاَل: »السَّ اَفَأْخِربْ َأْن َتلَِد األََمُة «، َقاَل: »َأَماَرِهتَ

اِء َيَتَطاَوُلوَن ِيف  َتَها، َوَأْن َتَرى اْحلَُفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّ َربَّ

ي�ا، ُثمَّ َقاَل ِيل: »اْلُبنَْيانِ 
َيا ُعَمُر «، َقاَل: ُثمَّ اْنَطَلَق َفَلبِثُْت َملِ

اِئُل؟ ُه «، َقاَل: »اهللاُ َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ «ْلُت: قُ » َأَتْدِري َمِن السَّ َفإِنَّ

ُمُكْم ِدينَُكمْ  يُل َأَتاُكْم ُيَعلِّ  .﴾رواه مسلم﴿  ]» ِجْربِ

 أتعّرف على الّصحابي راوي الحدیث -1
 الّسنة في أسلم  القرشّي، العدوي الخطاب بن عمر حفص أبو

 ھو و جھرًا، ھاجر باإلسالم، جھر من أّول ھو ،الِبعثة من 06 
 توّلى بالجّنة، المبّشرین العشرة وأحُد الراشدین، الخلفاء ثاني

 المؤمنین، بأمیر ُلّقب من أّول ، ھـ 13 سنة بكر أبي بعد  الخالفة
 التقویم مؤّسس وھو والباطل، الحّق بین لتفریقھ ،الفاروقب لّقب

 .حدیثًا 539 األحادیث من لھ ُروي ، ھـ 23 سنة استشھد الھجرّي،
 

 أتعّرف على معاني الكلمات -2
�:�-���عالما��ا�:�أمارا��ا��-��وضَع �أسنَد�:�-�

ُ
 كة�لسّيد�اا��ار�ة�اململو ��َمة

��ا�:�-����� اء��-���سّيد��ا�ر�َّ
ّ

 لفق��اج�عائل�و�و��العالة�:-����غنام�:الش
���������-�:�

ُ
ا�:�-���انتظرُت �لِب�ت �ل�س�بقص���َمِلي�

ً
 .و�قـتا

 شرح الحدیث و ماُیرشُد إلیھ -3

 اإلسالم
 هللا تعا�. االنقياد و ا�ضوع و لغة

ُ
 االس�سالم

 شرعًا
ة.  االنقياد ألوا�ر هو االس�سالم و

ّ
عي

ّ
 اهللا ا��

 نه �سة  يل�م بها ا�سلم، و� ...أر� و

 اإلیمان

 هللا تعا�. لغًة
ُ
 االنقياد و ا�ضوع و االس�سالم

 شرعًا

هو ا�ّصديق ا�ازم بوجود اهللا ا�الق ا�واحد 

 
َ
 ا�ي ال ��ك �، و بوجود خ

ْ
ٍق هللا هم ل

كّر�ونا�الئ�ة
ُ
 م

ٌ
تب ، و هم عباد

ُ
، و�ا�ك

لة
ّ
سله، واّ�صديق من عند اهللا تعا� � رُ  ا��

ين اختارهم اهللا �داية خلقه، 
ّ

ل ا�
ُ
�ميع ا�ر�س

ون. 
ُ
و�

ُ
 ا�ر�سل �ٌ� معص

ّ
 واالعتقاد بأن

 و ا�ّصديق با�وم اآلخر.

 اإلحسان

َن. لغًة
َ
 و أتق

َ
َن بمع� أجاد

َ
س

ْ
 أح

 شرعًا

 � 
ُ

خلِص
ُ
 يراهُ، في

ُ
ه
�
 ك�ن

َ
سلُِم اهللا

ُ
 ا�م

َ
د

ُ
أن يعب

مامِ 
َ
اإلتقاِن، فإن �م يقِدر �  عبادتِه وحدهُ مع ت

 
ّ
ُر أن

ُ
 صغ�ة ذ�ك فيذك

ّ
  اهللا يرى منه �

 و كب�ة.

 الّساعة 

 موعدھا
 
ُ
ه

ُ
 من  ال يلعلم

ً
 عليه أحدا

ْ
طلِع

ُ
 اهللا، و �م ي

ّ
إال

  �ن  أ
ً
�

َ
.خلقِه �ل

ً
وال

ُ
 و رس

 عالماتھا

غرى : 
ُ

اء الفاحش ...ا�ص
ّ

 القيم، ال�
ُ
 فساد

�ى : 
ُ
مِس من ا�ك

ّ
 ا�ش

ُ
لوع

ُ
 ط

ُ
مغر�ها، ا�سيح

 اّ�جال ....

 ما ُیرشد إلیھ الحدیث

ب عند طلب العلم.وجوب  -
ّ
 ا�أد

 أر�ن اإلسالم  -
ّ

 � تطبيق �
ُ

 ا�ِرص
.
ً
ا
ّ
 و تر�تها عملي

لة  -
ّ

ق ا�ص
ّ
 بأر�ن اإليمان، فاإليمان يوث

ُ
االل�ام

ه إ� معا�الٍت 
ّ
و أخالق  باهللا تعا�، و يوج

 تعكس قّوة اإليمان.
، هو قوى درجات أ -

ّ
لة باهللا عّز و جل

ّ
ا�ص

 اهللا مع
ّ
عور أن

ّ
 األحوال، يرانا  ناا�ش

ّ
� �

 حيثما ن�ون.

 اإلیماُن بالقضاء و القدر:  الّثانيالّدرس 

 مفھوم القضاء  و القدر -1
 األمُر و اإلنفاذ.  ُلغًة : مفھوم القضاء   

 
 لُھ.ّدرُة مقداُر الّشيء و حاالتُھ الُمق   ُلغًة : مفھــــوم القدر   

 
 د ھو علم اهللا بأحوال العبا  شـرعًا : مفھوم القضاء و القدر   

تعالى  و مصائرھم، و تدبیر أمورھم و القضاء فیھا بما ُیرید وفق علمھ
ّتصدیق و اإلیمان بھ  ھو ال و حكمتھ ، وأّنھ ال یقع شيء إّلا بإذنھ.

 الجازم بذلك.
 

 الّثانيالفصل 
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 رالقضاء  و القَدیمان بمراتب اإل -2
 

و جملة  اهللا عالم بكّل شیئ  اإلیماُن بعلم اهللا الّشامل :أوًال : 
 تفصیال.

ءٍ  بُِكلِّ  َأَحاطَ  َقدْ  اهللاََّ َو َأنَّ [:قال اهللا تعا�  ﴾12سورة الّطالق/﴿ ]ِعْلًام  َيشْ

  : ب كّل شيء في الّلوح المحفوظأّن اهللا كتاإلیماُن ب: ثانیًا

يدٌ  ُقْرآنٌ  ُهوَ  َبْل [ ىل :قال اهللا تعا   ])22(َحمُْفوظٍ  َلْوٍح  ِيف ) 21( َجمِ

 ﴾ربوجسورة ال﴿                                                                                                                   

  : بمشیئة اهللا الّشاملة و قدرتھ الّنافذةاإلیماُن : ثالثًا

ُقوَل  َانْ  َشْئاً  َأَرادَ  إَِذآ َأْمُرهُ نََّمآ إ[ هللا تعاىل :قال ا   ])82( َفَيُكونُ  ُكن َلهُ  يَّ

 ﴾يسسورة ﴿                                                                                                                        

  ق كّل شيء :اإلیماُن بأّن اهللا خال: رابعًا

ءٍ  ُكلِّ  َخالُِق  اهللاَُّ[ قال اهللا تعاىل : ءٍ  ُكلِّ  َعَىلٰ  َوُهوَ   َيشْ   ])62( َوكِيٌل  َيشْ

 ﴾سورة الُزمر﴿

 األخذ باألسباب و عدم االحتجاج بالقضاء و القدر -3
ھو من  ال ینافي القدر بل الّتوّكل على اهللا  و األخذ باألسباب  -

 .القدر أیًضا

 ىإل جاء رجًال أّن: عنھ اهللا رضي مالك بن أنس عن :الّدلیـ���ل -

 ل،وّكوأت -اقةالنَّ أي- لھاأعِق اهللا رسول  یا "وقال : @ الّنبي

 ".لتوّك و اعقلھا: قال! ؟لوأتوّك ھاُقطِلُأ أو

 ]األلباني نھحّس و رمذيالّت رواه[                                        

 ثمرات " آثار " اإلیمان بالقضاء و القدر -4
ن أن لھذا الكواإلیمان بالقضاء و القدر یعّلمان المسلم  -

 نظامًا بدیعًا ُمحكمًا.

   ،یمأل قلب المؤمن طمأنینة ، یحمیھ من القلق و الكآبة  -

 و یجعلھ یّتخد األسباب الّلازمة لتحقیق أھدافھ.

ضیًا بما راُیكِسُب الُمسلم القّوة في مواجھة تقّلبات الحیاة،  -

 قھ.كتبھ اهللا لھ متوّكال علیھ و واثقا في معونتھ و توفی

ُر  المسلم یشكر اهللا على  ما وھبھ من ِنَعٍم و یصِبیجعل  -

 عند االبتالء و یحتسب األجر عند اهللا تعالى.

 ُمَھاالُعمرُة أحَكاُمَھا و ِحَك:  لّثالثالّدرس ا

 : ُعمرةتعریف ال -1

 َرُه.اعتمر فالٌن ُفالنًا إذًا زا ھي الّزیارة، ُیقاُللغة : 

 ن المیقاِت ،عبادة ذاُت إحراٍم مھي :  اصطالحا (شرعا)

 .و سعي بین الّصفا و المروة ن و طواف بالكعبة الُمشّرفة

ة لمن زاد ُسّنة ُمؤّكدة مّرة في الُعمر، و ھي ُمستحّب� كُمھا :ُح -2

 عن ذلك.

 : میقاتھا -3

األیام  في سائر أوقات الّسنة ما عدا یوم عید األضحى و : الّزمانّي

 الّثالثة الموالیة لھ.

 كمیقات الحّج. : المكانّي

 أركانھا : 3
 .وافّطال  -  عي بین الّصفا و المروة الّس  -  اماإلحر -

 كیفیة أداء العمرة 4
 .بقلم األظافر و االغتسال و تطییب البدناالستعداد لإلحرام  -
ُع في ُیحِرُم الُمعَتِمُر من المیقات ( یلبس لباس اإلحرام و یشَر -

 الّتلبیة) حّتى یِصل إلى البیِت الحراِم.
ا سورتي  ُیصّلي ركعتین یقرُأ فیھمیُطوُف بالبیِت سبعة أشواٍط ُثّم -

 الكافرون و اإلخالص بعد الفاتحة.
روة یشرُب من ماء زمزم حّتى یرتوي ُثمَّ یسعى بین الّصفا و الم -

 سبعًا.
من  بعد االنتھاء من الّسعي یقّص شعره أو یحلقھ لیكون الّتحّلل -

 اإلحرام

 لفرق بین الحّج و العمرةا 5

  
ب على واجالحّج (فرض)  -

 القادر.
ُیؤّدى في أوقات ُمحّددة وھي  -

 أشھر الحّج.
فیھ یوم الّترویة، الوقوف بعرفة،  -

 رمي الجمرات.
ینتھي بتحّللین : أصغر بعد إتمام  -

رمي الجمرات و أكبر بعد إتمام 
 طواف اإلفاضة.

 .الُعمرة ُسّنة مؤّكدة  -
ُیمكن أداؤھا خالل الّسنة  -

كّلھا ما لم یُكن ُمحِرمًا 
 بالحّج.

ال ُیوجد فیھا یوم الّترویة  -
و الوقوف بعرفة و رمي 

 الجمرات
ینتھي بتحّلل واحد بعد  -

تمام الّسعي بین الّصفا و 
 المروة.

 
 

 و الِحكمة منھا العمرة فضُل  6
 ث.الُعمرة إلى الُعمرة كفارة لما بینھما كما جاء في الحدی -

 .@�بيالُعمرةُ ُتذِھبُ الفقر و تمُحو الّذنوب كما جاء عن الن -

صالٌة في .@الُعمَرُة في رمضان تعِدُل حّجة مع الّنبّي  -

ُل ألف الحرم المكِّي تعِدُل مائة ألف صالٍة، و في الحَرِم تعِد
 صالٍة، و في األقصى تعِدُل خمسمائة صالٍة.

 م، شرع اهللا عز وجل العمرة عبادة هللا وتشریفًا للبیت الحرا -
 .رة، وتكریمًا لألماكن المقدسةتعظیمًا للبقاع الطاھ و

 مظھٌر للوحدة و األخّوة اإلسالمیة. -
 ّرسوالناستشعار  عظمة األعمال و المناسك التي قام بھا ال -

 �@الكریمان إبراھیم الخلیل و الّنبي
 

 صلة الّرحم:  لّرابعالّدرس ا

ِذي اهللاَ َواتَُّقوا[�قال اهللا تعا� : آَءُلونَ  الَّ  َعَلْيُكمْ  َكانَ  اهللاََّ إِنَّ  امَ َواَالْرَح  بِهِ  َتسَّ

 ﴾سورة النّساء﴿] )1َرِقيًبا (

ھ ھي اإلحساُن إلى األقارب بكّل أنواع�مفھوم صلة الّرحم : -1

 من زیارٍة و نفقٍة و خدمٍة و غیرھا.
 واجبٌة.��ُحكم صلة الّرحم : -2

 .معصیة كبیرة  كُم قطع صلة الّرحم :ُح -3
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 مفاسد قطع صلة الّرحم -4
 طیعة الّرحم من عالمات فساد الّزمان و قرب الّساعة.ق -
 حرمان من صلة اهللا و رحمتھ. -
 إفساٌد في األرض ُموِذٌن بالّلعنة. -
 تعریض الّنفس لعذاب عاجل. -
 و مانع لدخول الجّنة.مانٌع لقبول الّدعاء  -

 ثواب صلة الّرحم -5
لواصل الّرحم فضل عظیم و أجر كبیر و ھو ُدخول  -

 الجّنة.
 .ال اإلیمان و ُحسن الُخلقتدّل على كم -
 تشھُد لصاحبھا یوم القیامة. -
 ُتكسب محّبة اهللا تعالى للعبد، و محّبة الّناس لھ. -

 فوائد صلة الّرحم -6
 َسر.أواصر العالقات االجتماعّیة بین األفراد و اُأل تقویة -
 .الّزیادة في المال و الُعمر و البركة فیھما -
 نیُل محّبة اهللا و محّبة الّناس . -

 فتح مّكة:  لخامسس االّدر
دون  ة) بخصائصة المكرمبلده الحرام (مّك جاللھ ز اهللا جّلـّیـم

 .دتھممھوى أفئ بلة المسلمین وِق، فكانت بذلك رھا من البلدانـغی
 مكانة مّكة المكّرمة : -1

  }آِمًنا َحَرًما َجَعْلَنا اَأنَّ َیَرْوا َأَوَلْم {:تعالى اهللا قال : مناآل البلُد -

 ]67:العنكبوت[

 ِللنَّاِس ُوِضَع ْیٍتَب َأوََّل ِإنَّ : {تعالى اهللا قال   :الُمباَرك  البلُد -

 .]96:آل عمران [              } لِّْلَعاَلِمیَن َوُھًدى ُمَباَرًكا ِبَبكََّة َللَِّذي

 . البلُد الّطاِھر -

 . فیھا ِقبلُة الُمسلمین -

 و ھو اإلسالم، مساجد أعظمو  للناس ُوضع بیت أّول فیـھا -

 .)رَّفةالُمش الكعبة( المسلمین ِقبلة یضمُّ الذي الحرام المسجد

 .ومبعُث رسالتھ @الّنبي مدینُة میالد أشرف الخلق -

 .فیھا مناسُك الحّج و شعائره  -

 @ كان بین الّنبي ُصلح الُحدیبیة تمھیٌد لفتح مّكة : -2

یلة فاؤھا میثاق و عھٌد ( ُصلح الُحدیبة) لّكن قبو قریش و حل
فما  بني بكرٍ  مع قریش نقضوا العھد بمھاجمتھم لقبیلة ُخزاعة،

 عة.إّلا أن ھبَّ لُنصرة حلفائھ من بني ُخزا @كان من الّنبي

 : لّتوّكل و األخُذ باألسبابا -3

حرص على كتمان ھذا و بتجھیز الجیش   @أمر الّنبي  -
إلى   ال یصل الخبر ب الّناس إلیھ ؛كيحّتى عن أقر األمر

 .ھتھـة لمجابدَّالُع دَِّعُتـقریش ف

ةً من ثمانیة قبل مسیره إلى مكَّة َسِریَّةً مكوَّن @بعث النَّبيُّ  -
 : أنَّنُّ، ِلَیُظنَّ الظَّا(مكان غیر مّكة) طن ِإَضمإلى ب رجال

 .توجَّھ إلى تلك النَّاحیة @الّرسول 

لمنع وصول المعلومات إلى  العیون @النَّبيُّ عث ب -
 .األعداء

 .األخبار عن قریش بأخذ العیون و @النَّبيُّ ء دعا -

 : الّسیر إلى مّكة -4
 رمضان في ةمّك قاصًدا صّلى اهللا علیھ وسّلم الرسوُل خرج -

 ريالغفاأبا ذٍر  المدینة على واستخلف للھجرة، 8من الّسنة 
 .آالف ُمقاتل 10كان قوام جیش المسلمین  -
 سار الجیش ُمسرعًا إلى أن وصل منطقة " الظھران" قریبًا من -

 ، فنصبوا الخیام و أوقدوا النیران حّتى أضاء الوادي.مّكة
كان قد  لـمَّا كان بالُجحفِة لقیھ عّمھ العباس بن عبد الُمّطلب و -

 .سافر بعیالھ و أھلھ مسلمًا ُمھاجرًا

طلب األمان  لتحّسس األخبار  و�@خرج أبو سفیان إلى الّنبي  -

�للّنبي  العباس فما كان منھ إّلا أن أخذه�@فـالتقى بعمِّ الّنبـي 

 فأّمنھ و دعاه لإلسالم فأسلم.�@

و  جیش الُمسلمین،لسفیان ي أبعلى رؤیة �@الّنبي حرص -
 ِقبَل عند عودتھ إلى مّكة أخبر قریشًا أّن الّنبي جاءھم بجیٍش ال

 . لھم بِھ
 

 مّكة : فتُح -5

ف ن من نتائج صلح الحدیبیة أن ینظم بنو بكر إلى حلكا�: األسباب

نقضت قریش الصلح بعدما  قریش و بنو خزاعة إلى حلف المسلمین، 

ن فما كا ساعدت بني بكر باإلغارة على بني خزاعة و قتل عدد منھم.

 إّلا أن ھبَّ لُنصرة حلفائھ من بني ُخزاعة. @ من الّنبي

 الفتح  

 على المھام وزع طوى ذي إلى�@�الرسوُل وصل عندما         
 : اآلتي النحو
 .الَمیمنة على الولید بن خالد جعَل -
 .الـَمیَسرة على امالعوَّ بن بیرالزُّ جعل -
ھ و بعث الوادي بطنب من جھة الّشرقبن الجّراح  أباعبیدة جعل -

 .على الُمھاجرین
  األنصار كتیبة فيمن جھة الغرب  عبادة بن سعد بن قیس جعل -
 یاُتالمسؤول كانت بھذا و لھمقاَت من اإّل أّلا ُیقاتلوا أمرھم -

 الذي الطریق و مھام من إلیھ أسند ما عرف قد وكل واضحًة،
 .فیھ یسیر  أن ینبغي

جیش ، دخلت طالئع للھجرة 08من رمضان من الّسنة  20في  -
، و في آن واحٍد دةمن جھات متعّد الُمكّرمة ةمّك الُمسلمین

ة ذلك الجیش ضنت مّكت تلجھا أرساًلا أرساًلا حتى احتوظّل
 .اھر كلھالّط

َو آِمٌن، َوَمْن َمْن َدَخَل َداَر َأِبي ُسْفَیاَن َفُھ: « �@قال الّنبي -
   ».ْلَمْسِجَد َفُھَو آِمٌناَأْغَلَق َعَلْیِھ َداَرُه َفُھَو آِمٌن، َوَمْن َدَخَل 

 .]رواه أبو داوود[                                                                  

؛ فلم یستطع المشركون المقاومة، @ ة الرسولنجحت خّط -
 مّكة المكّرمةلصموَد أمام الجیش الزاحف إلى وال ا

إال  احتل كل فیلق منطقتھ التي ُوّجھ إلیھا، في سلم واستسالم، -
 ،خالد بن الولید ھاـھ إلیما كان من المنطقة التي توّج

ا أوامره باالنقضاض علیھم، وما ھي إّل خالد بن الولید فأصدر
 .ت شمل أفرادھاشّت ة وتلك القّوى قضى على لحظات حّت
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 ،ومّكة من أعالھا دون مقاومة على ناقتھ�@دخل الّنبي -
 خّشع هللا، لقد انحنى على رحلھ،ة الّترأسھ خفیض من شّد

 ُشكرا هللا. واضع الجّموبدا علیھ الّت

 األصنام 360 م حطِّجعل ُیالبیت الحرام  و � @�جاء الّنبي -

 :�ىقولھ تعال  یتلو و ھو  المحیطة بھ

�  ﴾�اِطَل َكاَن َزُھوًقااْلَباِطُل ِإنَّ اْلَب َزَھَق َجاَء اْلَحقُّ َو َوُقْل﴿
 ] 81اإلسراء :  [                                              

 كعبة :و وقف یخُطُب في قریش أمام ال @ثمَّ طاف الّنبي  -
م خیرا أخ كری :قالوا؟ یا معشر قریش ما ترون أني فاعل فیكم "
  "لقاءنتم الطُّأاذھبوا ف : " قال" بن أخ كریم  و

 .]8/18اري فتح الباري شرح صحیح البخ[                                        

 : لنتائجا
 .دولة قریش منھا والز تحت نفوذ المسلمین، و ّكةم خولد -
 .أصبح المسلمون قوة عظمى في جزیرة العرب -
 . كثیر من قریش دین اإلسالماعتناق  -
 تخلیص مّكة من براثن الّشرك و ضّمھا لحمى الّتوحید. -
 وإعادة مّكة، أھل من المضطَھدین عن المشركین ظلم رفع -

 .أصحابھا إلى الحقوق
 .اإللھّي بالوعد البیت دخولھم المؤمنین،و قلوب تثبیت -
 .أفواجًا اهللا دین في الناس دخول -

 داعحّجة الو:  لّسادسالّدرس ا
 المناسبة : -1

�@�سولالّرقصد   ـھ 10 نةالّس من القعدة ذي شھر أواخر  في
 معھ جفخر  ـھ 9الّسنة  بعد أن ُفِرض الحّج في أواخر ًا،حاّج مّكة

حیث كانت  ساء،الّن و جالالّر من المسلمین من ألف مئة حوالي

و سّمیت حّجة البالغ و �@�الرسول ھاحّج ةحّج آخر و لأّو
بجبل عرفة (جبل الوداع  خطبة ھاـفی خطب و ،حّجة اإلسالم

 ـھ 10من ذي الحّجة للّسنة  ـھ 09 في  الّرحمة)

  @أھّم األعمال اّلتي قام بھا الّرسول -2

 تعلیم الّصحابة مناسك الحّج :

ا َھَراَش، و َب قام ْنعملیًا، بَأ الحجِّ مناسَك ُھَتصحاَب @�علمّ الّرسوُل

 قوًال.عّلمھا لھم ُی ْنفعًال، و لم یكتِف بَأ

 .�م "ُكعنِّي مناسَك و ُذو كان یقوُل لھم : " ُخ

 إلقاء خطبة حّجة الوداع :

 10في الّتاسع من ذي الحّجة للّسنة  @خطبة ألقاھا الّرسولھي 

(جبل من الھجرة في حّجة الوداع یوم عرفة في جبل عرفات 

رھا الّرحمة) و ھي آخر خطبة ألقاھا علیھ الّصالة و الّسالم، حض

على تلقین   @فیھا الّنبّي حرص. حیُث  ر من الّناسجمع غفی

لیھا عالمسلمین أمور الدِّین و الدُّنیا فجمعت األصول التي یقوم 

 ، كما رّكزت على معاٍن سامیة و ثوابٍت راسخةصالُح األّمة

 .لحقوق اإلنسان
 

  المبادئ و األخالق اإلنسانّیة التي تضّمنتھا الخطبة-3
 األعراض. ُحرمة الّدماء و األموال و -
 إلغاء الّثأر للّدماء و األموال و األعراض. -
 ا.الحرُص على تداول رؤوس األموال و إلغاء الّتعامل بالّرب -
 .نبُذ الُعنصرّیة و العیش و الّتعایش في سالم -
 ُمراعاة تقوى الّلھ في الّنساء و الوصّیة بھّن خیرًا . -
س في لنااإلسالم و اإلیمان أخالٌق .. و كالھما یعني ُمسالمة ا -

 أنفسھم و أموالھم و أعراضھم .
 

 العادات و الُممارسات الجاھلّیة الواردة في الخُّطبة -4

 حسب مواقف اإلسالم منھا 
 انتھاُك األعراض. سفُك الّدماء، و نھُب األموال، و -
 .خیانة األمانة و الغدُر فیـھا -
 .الّتعامل بالّربا -
 .ُظلُم المرأِة و قھُرھا و حرمانھا من المیراث -
ُشیوع الفوارق االجتماعیة و ذلك بظھور العبید والفخر   -

 . باألنساب
 

 :�مالحظة

 
ّ

 قراءة�خطبة�الوداع�لإلست�ناس�و�الف�م�ا��ّيد�ل�س�إال
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  @وفاة الّرسول:  لّسابعالّدرس ا

 
 مرضھ : -1

 في جنازة شھد أن بعد فیھ توفي الذي@ مرضھ بدایة وكانت

 @ اهللا رسول رجع: (قالت عنھا اهللا رضي عائشة فعن البقیع،

 ساه،رأ وا: أقول وأنا رأسي في صداعًا أجد وأنا فوجدني البقیع من

 بیت في ھو و المرض بھ اشتد ثم. .رأساه وا عائشة یا أنا بل :فقال

 ا؟غد أنا أین غدا؟ أنا أین: (یسأل فأخذ عنھا، اهللا رضي ونةمیم

 یتب في فكان شاء، حیث یكون أزواجھ لھ فأِذنَّ عائشة، یوم یرید

 . عندھا مات حتى عائشة

 

استخالفھ ألبي بكٍر رضي الّلھ عنھ للّصالة  -2

  بالمسلمین

:  َفَقاَل.  ِبالصََّلاِة ُیْؤِذُنُھ ِبَلاٌل َجاَء@ اللَِّھ َرُسوُلمرض  اشتّد َلمَّا

 ، النَّاِسِب ُیَصلِّي َبْكٍر َباَأ َفَأَمُروا، "ِبالنَّاِس َفْلُیَصلِّ َبْكٍر َأَبا ُمُروا"

 َفَقاَم ِخفًَّة َنْفِسِھ ْنِم@ اللَِّھ َرُسوُل َوَجَد الصََّلاِة ِفي َدَخَل َفَلمَّا

 اْلَمْسِجَد َدَخَل َفَلمَّا ، ْلَأْرِضا ِفي َتُخطَّاِن َوِرْجَلاُه ، َرُجَلْیِن َبْیَن ُیَھاَدى

 ،@ اللَِّھ َرُسوُل َلْیِھِإ َمَأَفَأْو ، َیَتَأخَُّر َذَھَب ، ِحسَُّھ َبْكٍر َأُبو َسِمَع

 ، َبْكٍر َأِبي َیَساِر ْنَع َجَلَس َحتَّى@ اللَِّھ َرُسوُل َفَجاَء ، َمَكاَنَك ُقْم

 َیْقَتِدي َقاِئًما َبْكٍر ُبو َوأ َجاِلًسا ِبالنَّاِس ُیَصلِّي@ اللَِّھ َرُسوُل َفَكاَن

 . َبْكٍر يَأِب ِبَصَلاِة النَّاُس َیْقَتِدي َو @النَِّبيِّ ِبَصَلاِة

 : حدزیارة شھداء ُأ -3

 إلى  قبورھمفذھب  حدشھداء ُأ طلب زیارة ، @أثناء مرضھ و

 @رسول اهللا ىبكة یارمن الّز سّلم علیـھم ، و لّما رجع  و 

وا : قال إخواني إلىاشتقت  قال : ما یبكیك یا رسول اهللا ؟ قالوا 

ا ّمأنتم أصحابي، أ،قال : ( ال   أولسنا إخوانك یا رسول اهللا ؟

 .. ) لم یروني و إخواني فقوم یأتون من بعدي یؤمنون بي

 :االلتحاق بالّرفیق األعلى  -4

 نبوجھ المشرق  على المسلمی @سویعات قبل وفاتھ، یطلّ الّنبّي

في صبیحة فجر اإلثنین وأبوبكر عائشة، حجرة ستارة كشف بعدما

التكم صففرح المسلمون بما رأو  فأشار إلیھم بأن أتّموا  یصّلي بھم

ثر وأرخى ستار حجرتھ، و اشتد الوجع علیھ الّصالة و الّسالم وأ

 َأِجُد َأَزاُل َما ، ُةَعاِئَش َیا": الّسم الذي أكلھ ِبخـَیـْبـَر  حّتى كان یقول

 ِمْن َأْبَھِرى اْنِقَطاَع َوَجْدُت َواُنَأ َفَھَذا ، ِبَخْیَبَر َأَكْلُت الَِّذى الطََّعاِم َأَلَم

 ."مِّالّس َذِلَك

 اهللا نعم من إن: تقول وكانت إلیھا، عائشة فأسندتھ حتضار اإل وبدأ

 يیوم وفي بیتي في توفي وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن علّي

 ري.ونح سحري وبین

 

 شفتاه، كتتحّر و السقف، نحو بصره شخص و إصبعھ، أو یده رفعو 

 ینـّیــبالّن من ھمـعلی أنعمت الذین مع«: یقول ھو و عائشة إلیھ غتفأص

 و ،ارحمني و لي اغفر اللھّم الحین،الّص و ھداءالّش و دیقینالّص و

 » . األعلى فیقالّر اللھّم األعلى، فیقبالّر ألحقني

 هللا اإّنف ،علىاأل فیقبالّر َقلِح و یده مالت و ،ثالثًا األخیرة الكلمة ركّر

 نیناإلث یوم من حىالضُّ اشتدت حین و كان ھذا .راجعون إلیھ اإّن و

 أربعة زادت و سنة 63 @ لھ تّم وقد .ھـ 11 سنة األول ربیع 12

 .أیام

 

 :دفنھ ببیت عائشة رضي اهللا عنھا  -5

 یضب أثواب ثالثة في  @ اهللا رسول ُغسِّل و ُكفَِّن الثالثاء ویوم

 أبو فقال ُقبض، حین@ بيالّن دفن في، و اختلف الّصحابة سحولیة

 األمكنة أحبِّ في اإّل ُیقَبُض الّنبّي ال : یقول@ يّبـالّن سمعت: بكر

. ھاعن اهللا رضي عائشة بیت في أي.ُقبض حیث ادِفنوه:  فقال... إلیھ

 ).وتّم دفنھ لیلة األربعاء (الّثالثاء لیًال
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